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9 - 11 september 

Tillsammansläger 

på Råddehult 

 

Vä lkommen ätt delä 

gemenskäpen med 

fo rsämling och  

ungdomsfo rening. 

RÅDDEHULT LÄGERGÅRD 

Rä ddehult här ett nätursko nt lä ge med grä ns mot 

Viäredssjo n, c:ä 28km frä n Fristäd. Gä rden bestä r 

äv tre byggnäder som tillsämmäns innehä ller 66 

bä ddär.  

Vägbeskrivning 

Ko r till Borä s och vidäre pä  R40 mot Go teborg. 

Svä ng äv ho ger mot Biltemä vid Näbbämotet (82) 

och direkt vä nster mot Rä ddehult. Fo lj grusvä gen. 

Frågor 

Funderär du pä  nä got kring helgen?  

Kontäktä Per Ringbo pä  0702-49 11 40 eller 

per.ringbo@equmeniäkyrkänfristäd.se 

Tillsammansläger, vad är det? 

Equmeniäkyrkän Fristäd och Equ-

meniä Fristäd här en lä ng trädition 

äv ätt genomfo rä tillsämmänslä ger. 

Ibländ pä  hemmäplän, ibländ pä  

bortäplän.   

I ä r mo ts vi pä  lä gergä rden Rä dde-

hult, lä s mer om plätsen pä  bäksi-

dän. 

Den som vill fä r fo ljä med, det finns 

inget kräv pä  ätt värä medlem i fo r-

sämling eller ungdomsfo rening. Du 

kän värä med pä  helä eller del äv 

helgen. 

Väd vi kommer ätt go rä kän du lä sä 

i dennä folder. 



Preliminära tider för helgen 

Fredag 

18.00 Gemenskäp vid grillen. 

20.00 Kvä llsprogräm 

21.00 Andäkt ä´ lä Tonä r 

22.00 Nättmäckä 

Lördag 

08.00 Frukost 

09.00  Morgonsämling 

09.15  Vändringen bo rjär (päss 1) 

10.45  Bensträ ckäre 

11.00  Vändringen fortsä tter (päss 2) 

12.30  Lunch - Pästäsälläd 

13.30 Vändringen ävslutäs (päss 3) 

15.00  Fikä 

15.30  Gemenskäpstid 

18.00 Middäg – Päjbuffe  

20.00 Kvä llsprogräm 

21.00 Andäkt 

22.00 Nättmäckä 

Söndag 

08.00 Frukost 

09.00 Stä dning 

10.00 Gudstjä nst med bärnen i centrum 

 

Kostnad 

Vi tror ätt kostnädernä fo r helgen ländär pä  

ungefä r 500 kr per/person. Vi vill inte ätt 

priset blir det som ävgo r om nä gon ä ker 

med eller ej.  Du betälär det du kän. Kontänt 

eller viä Swish under lä gret. 

Anmälan 

Nä r du bestä mt dig fo r ätt ä kä med änmä ler 

du dig viä formulä ret som finns pä  vä r hem-

sidä www.equmeniäkyrkänfristäd.se   

eller skriver in ädressen  

https://forms.gle/rKUTUMkSoCeS5NMh7 

eller ringer till kyrkän pä  033-26 01 29. 

I änmä län ber vi dig änge om du o nskär 

sä ngpläts, bor i egen husvägn/tä lt eller om 

du sover hemmä.  Om du tär dig dit/hem 

sjä lv eller om du o nskär sämä kning. 

Senäst den 31/8 vill vi hä din änmä län. 

Delaktighet 

Vi tä nker ätt vi go r dettä lä ger tillsämmäns. 

Vi ällä fä r värä med och bidrä med det vi 

kän. Nä grä kommer fä  frä gän om ätt tä med 

nä got ä tbärt. Andrä deltär med sä ng, musik 

och äktiviteter. Ho r gä rnä äv dig kring väd 

du vill bidrä med. 

 Vi ses/ Lä gerkommitte n 

Program 

Fredagen stärtär med ätt vi ä ter 

tillsämmäns. Du tär sjä lv med dig 

det du vill ä tä. Kommitte n ser till sä  

ätt det finns grillmo jligheter. 

Dä refter blir det en trevlig äktivitet 

innän vi o vergä r i en sko n ändäkt 

med mycket lovsä ng. 

Under lördagen mo ter vi Miä Berg-

gren, pästor i Borbygdens miss-

ionsfo rsämling. Hon tär oss med pä  

en vändring genom gämlä testä-

mentet.  

Det ä r ingen vändring i form äv en 

promenäd utän i seminäriet engäg-

eräs ällä sinnen. Med ro relser, ord-

lekär, ässociätioner och ändrä in-

lä rningstekniker lä r sig deltägärnä 

Gämlä Testämentet – bit fo r bit.  

Vi fä r ä ven tid ätt bärä prätä med 

värändrä eller tä en sko n prome-

näd ner till en sjo n.. 

Söndagen päckär vi ihop innän vi 

med bärnen i fokus genomfo r en 

verkstädsgudstjä nst och ä ter en 

späghettilunch. 


